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Z podnìtu OS KOVO se smuteèní slav-
nosti poøádané mládeží nìmecké odboro-
vé ústøedny DGB k výroèí protižidovských 
pogromù v nacistickém Nìmecku v roce 

1938 opìt zúèastnili i mladí lidé z ÈR. 
Podobné akce se už staly tradicí. V roce 
2012 se do Nìmecka pøi stejné pøíležitosti 
sjeli žáci SOU Domažlice a SPŠ strojnická 

a SOŠ profesora Švejcara Plzeò, o rok poz-
dìji pak mladí ze SPŠ, SOŠ a SOU Hradeb-
ní v Hradci Králové. 

K 10. listopadu vypršela lhùta pro za-
sílání návrhù nominací na dovolbu pøed-
sedy OS KOVO, která se bude konat 
10. až 11. prosince 2014 na zasedání 
Rady OS KOVO v Hradci Králové. Organi-
zaèními jednotkami svazu byli v øádném 
termínu nominováni následující kandi-
dáti: 

  Libor Dvoøák – ZO OS KOVO pøi 
ŠKODA AUTO a.s., závod Kvasiny

  Roman Bence – II. ZO OS KOVO 
Bosch Jihlava

  Jaroslav Souèek – místopøedseda
OS KOVO

  Ing. Jiøí Marek – místopøedseda 
OS KOVO

  Jaromír Endlicher – místopøedseda 
OS KOVO

  Ludìk Lúèan – ZO OS KOVO 
VÁLCOVNY PLECHU FRÝDEK-MÍSTEK 

  Jaroslav Nováèik – ZO OS KOVO 
Metalurgie TATRA
  Ladislav Maixner – ZO OS KOVO 
OEZ Letohrad s.r.o.
  Mgr. Jiøí Grim – vedoucí RP OS 
KOVO Brno

Dne 11. listopadu 2014 byli nominova-
ní písemnì osloveni, aby se ke své kandi-
datuøe vyjádøili – zda ji pøijímají, èi nikoliv. 
Tìm, kteøí kandidaturu pøijmou, nabíd-
neme možnost pøedstavit se v èasopisu 
Kovák.  (red)

Situace v podniku Pol-
di Hutì v Kladnì se dále 
zhoršuje. Na spoleènost byl 

14. listopadu 2014 u Kraj-
ského soudu v Praze podán 

návrh na zahájení insolvenèního øízení 
dvìma tzv. insolvenèními navrhovateli – 
spoleènostmi METAL  RECYCLING s. r. o. 
a Commexim Group a. s.

„Mzdy za mìsíc záøí, splatné dvacátého 
øíjna, byly vyplaceny okolo dvanáctého lis-

topadu s tím, že k devatenáctému listopa-
du zbývalo vyplatit zhruba 60 zamìstnan-
cù – pøevážnì vedoucích a vyšších úøední-
kù. Dìlníci by již mìli mít peníze všichni,“ 
sdìlil nám Richard Mosr, pøedseda základ-
ní organizace KOVO Hutì Poldi. Výroba 
na ocelárnì byla podle nìj redukována 
ze ètyøsmìnného provozu na tøísmìnný, 
protože nejsou lidé, je vysoká nemocnost, 
lidé si berou dovolenou, takže se v pod-
statì rozpadl tým zamìstnancù ocelárny. 

„Z nìjakých 60 až 70 lidí je zde pøes 20 ne-
mocných,“ vysvìtloval R. Mosr, „berou si 
nemocenskou, protože už nemají peníze 
na dojíždìní do práce.“ Konala se kon-
ference zamìstnancù, na které vystoupil 
i generální øeditel. Podle R. Mosra však 
vedení u sebe chyby nevidí. „Výhledy do 
budoucna prý mají veliké, vèetnì investic, 
ale my už jim nevìøíme…,“ dodává pøed-
seda odborové organizace.

(ev)
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ÈMKOS považuje doporuèení snìmovního roz-
poètového výboru zvýšit základní plat poslancù 
a senátorù o 8 100 Kè za nehorázné.  Místo toho, 
aby se poslanci zajímali o situaci èeské ceny práce, 
chtìjí si zvýšit platy témìø o èástku, kterou ještì ne-
dávno èinila minimální mzda. Pøedseda ÈMKOS 
Josef Støedula v této souvislosti uvedl: „Politici ve 
snìmovnì vùbec nemyslí na lidi, nezajímají je stále za-

ostávající platy ve zdravotnictví, kultuøe. Ve srovnání 
s tímto návrhem je chystané navýšení platù státních 
zamìstnancù a zamìstnancù ve školství jen symbo-
lické. Vìøím, že Poslanecká snìmovna pøijme jiný, ro-
zumný návrh. Oèekával bych, že politici vyvinou tlak 
na privátní podnikatelskou sféru, aby mzdy èeských 
zamìstnancù v této sféøe v prùmìru narostly alespoò 
o 5 %.“

Soutìžili jsme o nìj v  Kováku v èísle 18. Kdo 
chtìl mít šanci být na Silvestra na Seinì, mìl nám 
do 15. listopadu odpovìdìt na otázku, jak vyso-
ká je nejznámìjší paøížská dominanta, Eiffelova 
vìž.  Byla postavena v letech 1887 až 1889 a až 
do roku 1930, kdy byl dostavìn Chrysler Building, 
byla s výškou 300,65 metru nejvyšší stavbou svìta. 
Dnes mìøí vèetnì antény na vrcholu 324 metrù. 
Je pojmenována po svém konstruktérovi Gustavu 
Eiffelovi.

Vìž byla postavena u pøíležitosti stého výroèí 
Velké francouzské revoluce a svìtové výstavy, kte-
rá se v Paøíži konala v roce 1889. Mìla zde pù-
vodnì stát jen 20 let, a to do roku 1909. Ovšem 
kvùli svému významu coby meteorologická stanice 
a pozdìji i rozhlasový a televizní vysílaè byla však 
nakonec zachována, i když ve své dobì mìla 
nemálo kritikù.  Napø. slavný spisovatel Guy de 
Maupassant pravidelnì navštìvoval restauraci ve 

vìži s tím, že je 
jediným místem 
v Paøíži, odkud 
se na ni nemusí 
dívat. Slavná vìž 
se nakonec stala 
pøedlohou pro 
mnoho napodo-
benin, napøíklad
i pro Petøínskou 
rozhlednu v Praze. 

A kdo tedy stráví letošního Silvestra pod Eiffe-
lovkou ve mìstì nad Seinou?  Správných odpo-
vìdí došla celá øada, o vítìzi musel proto rozhod-
nout los. Zájezd do Paøíže, který do naší soutìže 
vìnovala CK Lotos (její nabídku mùžete vidìt na
www.cklotos.cz), vyhrála Renata Høebíèková, 
která Kovák odebírá ve fi rmì Daikin v Brnì.

Blahopøejeme a pøejeme krásný pobyt.   (fav)

Oslaví Silvestr v Paøíži

Odešla navždy

 S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve støedu 5. listopadu náhle
zemøela ve vìku 70 let kolegynì JUDr. Dana Klimecká.

Do poslední chvíle poskytovala porady a pomoc èlenùm OS KOVO. 
Svou prací žila a v plné práci také zemøela. 

Obraceli se na ni dennì tøi až ètyøi kováci se svými problémy. Dana je vždy 
ochotnì vyslechla a každému problému se velice podrobnì vìnovala. Vždy brala 
dotazy a požadavky vážnì. Její krédo bylo „Snažím se v první øadì vše urovnat 
po dobrém, soud je až v poslední øadì. Vždy se mu však vyhnout nelze“. 
Práce pro OS KOVO ji bavila a osobnì naplòovala. Bylo pro ni dùležité vidìt
za sebou výsledek své práce.

O tom, že se snažila lidem pomáhat, svìdèí i to, že se nejen vrátila vypomoci na Regionálním 
pracovišti v Ostravì za kolegyni na mateøské dovolené, ale byla aktivní i jako èlenka zastupitelstva 
v Orlové. 

Èest její památce!
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PROTEST

 Støípky z Rady Odvìtvové sekce 
AP OS KOVO

Rada Odvìtvové sekce AP OS KOVO (dále jen 
Rada) se konala ve dnech 29.–30. øíjna 2014
v Louèni a TPCA Kolín.

 Úkol zaslat uzavøené PKS pro následující 
období v elektronické podobì na adresu kolar.
zdenek@cmkos.cz. s následným zveøejnìním 
na intranetu OS KOVO v odkazu automobilová 
sekce trvá pro ZO OS KOVO – èleny autosekce. 

 Rada opìtovnì projednala termíny zasedání 
Rady v roce 2015 s tím, že odsouhlasila zrušení 
termínu konání Rady ve dnech 29.–30. 10. 2015. 

 Úèastníci jednání spolu se zápisem z jednání 
Rady sekce obdrželi text Spoleèného výstupu 
z jednání ZO KOVO ŠMB – OS KOVO. Rada odvìtvo-
vé sekce AP OS KOVO podporuje tento dokument. 

 Volby – kooptace: V návaznosti na bod 
35/4/14 zápisu z jednání Rady sekce 16.–17. 9. 2014
byl na základì jednání pøedsedù ZO OS KOVO Par-
dubického kraje – èlenù OS AP OS KOVO, delego-

ván do Rady za tento kraj Bohuslav Vítek. Na návrh 
pøedsedy Rady sekce Rada schválila kooptaci Bohu-
slava Vítka za svého èlena. Tato kooptace bude po-
tvrzena volbou na nejbližší valné hromadì sekce. 

 Rada byla informována Bøetislavem Witwerem 
o ukonèení jeho èinnosti v OS AP OS KOVO ke dni 
7. ledna 2015, kdy se koná valná hromada sekce. 
Rada sekce v této souvislosti a v návaznosti 
na kapitolu IX. èl. 6 Volebního øádu OS KOVO 
oznamuje èlenùm OS AP OS KOVO konání 
voleb dne 7. ledna 2015.  (red)

Støípky z jednání
Rady HOS OS KOVO

Rada Hutnické odvìtvové sekce OS 
KOVO jednala ve dnech 6.–7. 11. 2014 
v Kladnì.

 Rada HOS diskutovala možné úspo-
ry v návaznosti na ekonomickou situaci 
OS KOVO. V této souvislosti mj. povìøila 
pøedsedu Rady HOS, aby na pøíštím jedná-
ní Rady sekcí OS KOVO sdìlil pøipravenost 
HOS podílet se na snížení nákladù souvise-
jících s èinností sekce. 

 Byla provedena rekapitulace plnìní 
Strategie OS KOVO v KV pro rok 2015 
a usnesení VH HOS formou zasílání pøísluš-
ných usnesení VZO. Rada HOS na základì 
pøednesené rekapitulace považuje úkol 
ze strany èlenù HOS pøevážnì za splnìný. 
Èlenové HOS, kteøí usnesení nezaslali, bu-
dou ÚOP OS KOVO opìtovnì kontaktováni 
s požadavkem splnìní usnesení z VH.

 Rada HOS pøipomíná a žádá 
ZO OS KOVO (èleny sekce), aby, po-
kud tak již neuèinily, zaslaly uzavøenou 
PKS pro následující období na adresu 
kolar.zdenek@cmkos.cz a splnily tak 
usnesení valné hromady sekce z února t.r.

Návrh Dohody mezi Odvìtvovým 
svazem Hutnictví železa (OSHŽ) a OS 
KOVO: Ke dni jednání Rady nemìl OSHŽ 
pøipraven návrh Dohody tak, aby mohl 
být pøedložen OS KOVO k projednání. 
Toto sdìlil zástupce OSHŽ s tím, že došlo 
v rámci OSHŽ ke zmìnám ve funkèní náplni 
a kompetenci jednotlivých pracovníkù 
a spolupracovníkù OSHŽ. (red)

Vývoj infl ace v øíjnu

Infl ace vyjádøená indexem spotøebitelských cen domácností celkem dosáhla v øíjnu 2014 proti 
stejnému období minulého roku hodnotu 100,7 %. 

Míra infl ace vyjádøená pøírùstkem prùmìrného indexu spotøebitelských cen za posledních 
12 mìsícù proti prùmìru pøedchozích 12 mìsícù byla v øíjnu 0,5 %.  (ap)

http://www.cklotos.cz


Na akci, která se uskuteènila letos 
10. listopadu na území bývalého koncent-
raèního tábora ve Flossenbürgu, tentokrát 
byli pøítomni i uèni a studenti VOŠ a SPŠ 
ze Žïáru nad Sázavou a SŠP technická 
a automobilová z Jihlavy.

Dùvodem jejich cesty bylo 66. výroèí tzv. 
øíšské „køišťálové noci“. Tak je totiž podle 
skla z rozbitých obchodù oznaèován pro-
tižidovský pogrom, který v celém Nìmec-
ku (ale i v pohranièních oblastech, které 
od Èeskoslovenska urval mnichovský dik-
tát) propukl v noci z 9. na 10. listopadu. 

Záminkou k rozpoutání násilí se stal aten-
tát na pracovníka nìmeckého vyslanectví 
v Paøíži Ernsta von Ratha, kterého 7. lis-
topadu 1938 dvìma výstøely tìžce zranil 
17letý židovský mladík Herschel Grünspan. 

Bìhem noci hrùzy bylo na sto židov-
ských obèanù ubito, 26 000 zatèeno 
a odvleèeno do koncentraèních táborù.

Bylo znièeno na 7 500 obchodù, øada 
obchodních domù, èetné obytné domy 
a 267 synagog. Poškození nebyli odškod-
nìni a navíc jako „kolektivní trest“ museli 
Židé sehnat peníze ve výši jedné miliardy 

øíšských marek. Listopadové pogromy 
v roce 1938 se staly signálem k zahájení 
masových vražd Židù, holocaustu.

Místem utrpení mnoha Židù se stal 
i Flossenbürg. Zdejší koncentraèní tábor 
byl zøízen na zaèátku kvìtna 1938. Ná-
ležel do druhé generace nacistických tá-
borù. Byl jedním z prvních, v nichž byla 
uplatòována nová forma teroru pod hes-
lem „Vernichtung durch Arbeit“ (likvida-

ce prací). Vìzòové zde museli velmi tvrdì 
pracovat, aniž by za to dostávali odpoví-
dající stravu a zdravotní péèi, pøièemž za 
každý pøestupek byli brutálnì trestáni.

Obec Flossenbürg byla jako místo pro 
koncentraèní tábor zvolena kvùli nedale-
kému nalezišti žuly. Dùležitou roli sehrála 
také blízkost hranice s tehdejší Èesko-
slovenskou republikou: Pøedstavitelé Nì-
mecké øíše mìli totiž už pøipravený plán 
na rozšíøení svého území smìrem na vý-
chod a vìznì ze sousedních oblastí chtìli 
internovat v táboøe Flossenbürg. 

Koncentraèní tábor museli vybudovat 
první vìzni sami. Až do roku 1943 bylo 
osazenstvo tábora nasazeno na nucené 
práce pøevážnì v kamenolomech, od roku 
1943 pak museli vìzni pracovat i v novì 
postavených továrních halách zbrojaøské-
ho podniku Messerschmidt, kde se vyrá-
bìly souèástky do stíhaèek. Koncentraèní 
tábor byl pùvodnì navržen pro 1 600 vìz-
òù, jeho kapacita byla ale neustále navyšo-
vána, takže krátce pøed koncem války bylo 
ve zcela pøeplnìném táboøe témìø 15 000 
lidí. Od roku 1942 bylo v Bavorsku, v Èe-

chách a v Sasku zøízeno asi 90 poboèek 
hlavního tábora, ve kterých byly desetitisí-
ce vìzòù nuceny k otrocké práci. Celkem 
prošlo táborem ve Flossenbürgu nebo nì-
kterou z jeho poboèek 100 000 lidí z více 
než tøiceti národù: 84 000 mužù, 16 000 
žen a také dìtí. Kolem 30 000 z nich za-
hynulo. Mezi nimi i více než 3 800 Èechù.

Od bøezna 1945 zaèala SS pomalu vy-
klízet i koncentraèní tábor Flossenbürg. 

Vìzni opouštìli tábor v tzv. „evakuaè-
ních pochodech“ nebo také „pochodech 
smrti“, bìhem kterých zahynuly další ti-
síce lidí vyèerpáním nebo byli zastøeleni 
a ubiti dozorci. 23. dubna 1945 osvo-
bodila koncentraèní tábor Flossenbürg 
90. divize americké pìchoty. 

I když dnes z bývalého tábora zùstalo 
už jen nìkolik budov a celý prostor je od 
poèátku devadesátých let minulého sto-
letí udržován pietnì, dodnes tu není pøí-
jemnì. Pùsobivé není jen samotné místo 
èi rùzné dokumenty o bývalých hrùzách, 

které jsou vystaveny v místním muzeu. 
Letos jsme bìhem návštìvy zažili i typic-
ké místní poèasí: sychravou mlhu a vítr, 
který šlehal do tváøí a pronikal i teplými 
kabáty a bundami. Hrad nad obcí neby-
lo v bílém mléku možné ani zahlédnout. 
Hrozná pøedstava, že vìzni v ubohých 
mundúrech museli v podobném stude-
ném poèasí stát na táborovém apelplacu 
èasto celé hodiny. A sledovat, jak jsou 
pøinášeni mrtví kamarádi, kteøí nevydrže-
li døinu v lomu, nebo jak jsou trestáni ti, 
co se nìjak znelíbili vìznitelùm. Uprostøed 

prostoru k nástupùm tehdy stávala i tábo-
rová šibenice…

Mladí z Èech jsou tu plní dojmù a bì-
hem prohlídky bývalého koncentráku 
o nich mezi sebou diskutují. Po prohlídce 
míst utrpení se úèastní spoleènì s nìmec-
kými støedoškoláky vzpomínkového mí-
tinku DGB v kapli Ježíš v žaláøi. Spoleènì 
se svými nìmeckými vrstevníky zdùrazòu-
jí, že nacistické hrùzy nás dnes zavazují 
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Èeský student v rozhovoru 
s bavorskou televizí

Tady kdysi byl výtah do krematoria...
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bojovat proti všem projevùm extremismu 
a nesnášenlivosti. Pak mladí z obou stá-
tù pokládají spoleènì vìnec v tzv. údo-
lí smrti. Pøítomna je i bavorská televize 
OberpfalzTV. Èeského støedoškoláka Ros-

tislava Mokrého se ptají, co pro nìj ná-
vštìva Flossenbürgu znamená: „Pro mne 
to bylo velké pøekvapení. Zjistil jsem tady 
nìco jiného, než jak nám øíkali ve škole, 
že hrozné byly jen vyhlazovací tábory. Tady 
jsem vidìl, že plné hrùzy byly i takzvané 
pracovní tábory. I v nich byli muèeni a za-
bíjeni lidé. Jsem z toho šokovaný… To už 
se nesmí opakovat.“

Podobnì to vidí i další. Kristýna Homol-
ková Kováku øekla: „Tady vidíme, co se 
dìlo, než jsme se narodili. Co lidé tehdy 

byli schopni dìlat jiným lidem. Bylo to dì-
sivé a depresivnì na mne pùsobilo i poèa-
sí. Mohla jsem tu ale také vidìt a slyšet, 
že i Nìmci na to mají stejný názor jako 
my. Je dobøe, když èlovìk mùže tu shodu 

vidìt a cítit.“
A Otakar Vo-

dièka: „Mìli by-
chom se stále 
zajímat o to, co 
se stalo za války. 
Abychom po-
chopili, jak války 
a nenávist vzni-
kají. Jedinì tak 
lze podobným vì-
cem pøedcházet. 
Musíme jim èelit 
už jen v náznaku, 
a to na všech úrov-
ních. Nejen politici, 
ale i obyèejní lidé. 

Tøeba Ukrajina by dnes mìla být odstra-
šujícím pøíkladem pro všechny. To, co se 
tam stalo, mi pøipomíná obsazení Sudet 
Hitlerovým Nìmeckem.“ Vedoucí výpravy 
z èeských škol Ladislav Oulehla, pøedse-
da ZO OS KOVO na Støedním odborném 
strojírenském uèilišti ve Žïáru nad Sáza-
vou, shrnuje:  „To, co se stalo, nesmí být 
zapomenuto, aby se historie neopako-
vala.  Proto je velmi dobré, že sem jezdí 
mladí lidé, kteøí nic podobného nezažili. 
Tady mohou vidìt, jak lehce se spoleènost 

mùže zmìnit a kam až mùže dospìt, když 
si nedáme pozor. A že si to pøipomínáme 
v Nìmecku, odkud hrùzy, jejichž obìtí 
bylo i hodnì Èechù, vzešly? Není to jen 
o tom, že dnešní mladí Nìmci za nic 
nemohou, žijí v demokratickém státì 
a smýšlejí podobnì jako my.  Nacismus 
v Nìmecku nevyvolali prostí pracující lidé. 
Mezi prvními, koho se nacisté pokoušeli 
umlèet a znièit, byly odbory. Nìmeètí od-
boráøi patøili k jejich prvním obìtem.“

K organizátorùm spoleèné èesko-nì-
mecké vzpomínkové a pietní akce ve 
Flossebürgu patøila od poèátku Komise 
mladých OS KOVO. Její pøedseda Tomáš 
Valášek proto logicky dostal možnost 
slova závìrem: „Z hlediska naší spoleèné 
budoucnosti mají podobné akce mimo-
øádný význam. Nejde jen o to, abychom 
spoleènì uctili památku obìtí svìtové 
války a hrùzovlády. To, co se stalo, si zde 
pøipomínáme hlavnì proto, aby se nìco 
podobného už nikdy neopakovalo. Brzy 
již nebudou oèití svìdkové tìchto hrùz,
a proto je tøeba, aby mladí studenti, kte-
øí o této historii èasto témìø nevìdí, na 
vlastní oèi vidìli, co se dìlo. Mluvit o tom 
již dnes nestaèí. Doufám, že tyto pietní 
akce budou v mladých generovat pona-
uèení z minulosti a oni pak budou pøi-
praveni vystupovat proti rùzným formám 
extremismu.“

Text a foto: fav

Ve ètvrtek 6. listopadu se jí v ulicích bel-
gického hlavního mìsta  Bruselu zúèast-

nilo 125 000 lidí. K úèasti na ní  vyzvaly 
belgické odbory ACV-CSC, ABVV-FTGB 
a ACLVB-CGLSB. Demontrace odstartova-
la protestní kampaò proti politice souèasné 
belgické vlády, která chce zvýšit vìk od-
chodu do dùchodu ze souèasných 65 na 
67 let, plánuje snížení mezd ve veøejném 

sektoru a škrty v sociální oblasti. Protestu-
jící poukazovali na to, že vládní  opatøení
jsou jednostranná a zasahují pouze pra-

cující, zatímco daòové odvody 
podnikatelù se nemìní. Protesty 
belgických odboráøù nyní pokraèují ve 
všech osmi belgických regionech a mají 
v pøípadì vládní neústupnosti vyvrcholit 
15. prosince celostátní generální stávkou.  

A co je na celé vìci ještì zajímavé? 
Aèkoli demonstrace v Bruselu, který je 

i nepsaným hlavním mìstem EU, byla sku-
teènì masová a referovalo se o ní ve svì-
tì, v hlavních èeských médiích prošla bez 
povšimnutí. Pøitom jde o stejná média, 

která jsou schopna akci nìkolika pro nì 
zajímavých jedincù nafouknout do maxi-
málních rozmìrù a referovat o ní celé dny 
a do všech podrobností… O tom, co se 
naopak nehodí, se na druhé stranì docela 
cudnì mlèí…  (fav)

Utajená demonstrace v Belgii

cující, zatímco daòové odvody

è í k á h k ìk l k ì

Interaktivní panel v muzeu v bývalém KT Flossenbürg
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Vysvìtlujeme obsah pojmu vlastní kapitál

Kolektivní vyjednávání | Ing. Jiøí Tomáš, specialista ekonomického poradenství, úsek odborové politiky OS KOVO

Vlastní kapitál (Equi-
ty) – též vlastní jmìní 
– je kapitál, který pat-
øí majiteli (majitelùm, 
vlastníkùm, spoleèní-
kùm). Je hlavním nosi-
telem podnikatelského 
rizika. Jeho podíl na cel-

kovém jmìní je ukazatelem fi nanèní 
jistoty podniku èi organizace. 

Vlastní kapitál není stálou velièinou, 
ale mìní se v závislosti  na hospodáø-
ském výsledku v pøíslušném období. 
Dosahuje-li podnik zisku (a není-li spo-
tøebován), vlastní kapitál roste. Pokud je 
podnik ztrátový, vlastní kapitál klesá, 
což se mùže do budoucnosti promít-
nout silnì negativnì, proto je nutné 
VK u fi rmy sledovat. 

U FA jsem zaznamenal, že u vìtšiny 
fi rem „matky“ v dobì hospodáøské 
krize právì snižovaly VK (u dceøiných 
spoleèností) z dùvodu pøesmìrování 
vygenerovaného zisku k sobì, což je 
další zpùsob, jak oslabují kapitálovì 
dceøiné spoleènosti.

Vlastní kapitál je rozdìlen do nìko-
lika položek:

  Základní kapitál – tvoøen penìžními 
i nepenìžními vklady spoleèníkù do 
podniku. Ve spoleènostech s ruèením 
omezeným a v akciových spoleènos-
tech se vytváøí povinnì a jeho výše 
se zapisuje do obchodního rejstøíku. 
U akciových spoleèností vzniká vydá-
ním (emisí) akcií. Zvýšení základního 
kapitálu lze zajistit novými penìžní-
mi i nepenìžními vklady spoleèníkù, 
získáním nového spoleèníka (napø. 
vstupem soukromého investora), 
pøíp. vydáním nebo navýšením hod-
noty akcií. Snížení vlastního kapitálu 
lze provést jen do výše základního 
kapitálu.

  Kapitálové fondy – kapitál, který 
podnik získal z vnìjšku (nejde ale 
o cizí kapitál), pøedevším sem patøí 
emisní ážio (pøíplatek, rozdíl mezi 
dosaženou prodejní cenou akcií a ce-
nou nominální pøi emisi akcií).

  Fondy ze zisku – fondy tvoøené in-
ternì ze zisku, patøí sem rezervní fond 
(zákonnì pøedepsaný), pøíp. ostatní 
fondy (dané stanovami spoleènosti).

  Nerozdìlený zisk – èást zisku po od-
vodu daní, která se nerozdìluje maji-
telùm, ale slouží k dalšímu podnikání. 
Nerozdìlený zisk se pak pøidìluje rùz-
ným rezervním fondùm. Nemusí být 
tvoøen penìžními prostøedky.

Využití vlastního kapitálu v praxi: 
V rámci fi nanèní struktury podniku je nut-
né posuzovat a analyzovat zejména relaci 
mezi vlastním a cizím kapitálem. K tomu 
slouží ukazatele zadluženosti. Dostateèné 
množství vlastního kapitálu pro podnikání 
budí dojem spolehlivého a silného part-
nera. Pro majoritního vlastníka je navíc øí-
zení takového podniku snazší. Za urèitých 
okolností je tedy využití vlastního kapitá-
lu pro podnikání levnìjší (pokud vlastníci 
nenárokují vysoký zisk). V takové situaci 
naopak mùže být levnìjší použití cizí-
ho kapitálu, a to také z dùvodù daòové 
optimalizace (odeètení úrokù od základu 
danì). 

Mezi dùležité ukazatele této problema-
tiky patøí rentabilita vlastního kapitá-
lu (ROE).

Co tento ukazatel zachycuje?
Ukazatel rentability vlastního kapi-

tálu (ROE) pomìøuje èistý zisk (EAT), kte-
rý pøipadá již pouze vlastníkùm (vìøitelé 
byli uspokojeni formou plateb náklado-
vých a stát zaplacenou DPPO), s velikostí 
vlastního kapitálu.

ROE je jedním z klíèových ukazatelù 
hodnocení úspìšnosti podniku z po-

hledu vlastníkù. Cílem vlastníka je maxi-
malizovat èistý zisk s minimem vložené-
ho vlastního kapitálu, tudíž jejich cílem je 
maximalizace hodnoty tohoto pomìrové-
ho ukazatele. Minimální hodnota ROE 
konkrétního podniku by mìla pøevyšovat 
míru implicitních nákladù, protože jen 
v tom pøípadì èistý zisk mùže pokrýt 
náklady vlastního kapitálu. Aby byl pro 
vlastníky podnik investiènì atraktivní, 
musí ROE dosahovat míry výnosnosti mi-
nimálnì stejné jako alternativní investice, 
u které by investor podstoupil stejné riziko. 

Pokud tento ukazatel u fi rmy roste, 
je to signál, že pro majitele je podnik 
úspìšný, kdy na tomto úspìchu se po-
díleli zamìstnanci fi rmy.

Hodnota je pro rùzná odvìtví rozliš-
ná a zde uvádím faktory, které tuto hod-
notu pøíslušnì mohou ovlivòovat:

  zvolený zpùsob odpisování (odpisy: 
rovnomìrné, zrychlené, výkonové),
  oceòovací metody dalších výrobních 
vstupù (FIFO, metoda prùmìrných 
cen),
  nákladovost cizího kapitálu (rùst úro-
kové míry zpùsobuje pokles EAT),
  aktuální zadluženost podniku,
  tvorba a rozpouštìní rezerv (tvorba 
snižuje EAT, rozpouštìní zvyšuje EAT).

Pøíštì: Dokumentace pøevodních cen

Máte pravdu, poslední
novelu podepsal pre-
zident republiky dne 
6. 11. 2014. Tam ale tato 
zmìna není.

V souèasné dobì parlament pro-
jednává ale ještì další novelu zákona 
o dani z pøidané hodnoty. Jedná se par-
lamentní tisk è. 291. Zde se ruší pøíslušné 
ustanovení zákona è. 502/2012 Sb., 

který stanovil obrat na 750 000 Kè. 
Tento zákon, pokud bude schválen 
ještì Senátem a podepíše jej prezident
republiky, by mìl nabýt úèinnosti dne 
31. 12. 2014.

Jaká je výše obratu pro DPH?
Daòová odpovìdna | Jindra Plesníková, specialistka na danì, úsek odborové politiky OS KOVO

V Kováku byla informace, že od 1. 1. 2015 se snižuje výše obratu pro úèely danì z pøidané hodnoty na 750 000 Kè. 
Platí to stále? Nìkde jsme èetli, že jsou další novely zákona o dani z pøidané hodnoty.

 K. Ø., Kromìøíž



Tento pøíspìvek má in-
formovat naše èleny o dù-
ležité oblasti dùchodového 
pojištìní, kterou je valori-
zace vyplácených dùchodù. 
Upozoròujeme na složitý 
vývoj právní úpravy, který 

v oblasti valorizace dùchodù v nedávné 
minulosti probìhl, a zdùrazòujeme nega-
tivum výsledné právní úpravy, která bude 
zøejmì rozhodující pro vývoj valorizace 
penzí v letech následujících po roce 2015.

V závìru uvádíme tabulkový pøehled 
valorizací dùchodù, jak probìhly za úèin-
nosti zákona è. 155/1995 Sb., o dùcho-
dovém pojištìní.

Pravidla zvyšování dùchodù 
§ 67 zákona obsahuje následující pravidla 

valorizace dùchodù (pro neaktuálnost 
neuvádíme pravidla pro mimoøádné 
zvýšení dùchodù v mimoøádném termínu, 
které by pøicházelo v úvahu pøi rùstu cen 
ve zvláštním rozhodném období aspoò 
5 %):

  Vyplácené dùchody se zvyšují v zá-
vislosti na rùstu indexu spotøebitelských 
cen a na rùstu mezd. Výpoèet rùstu
cen se provádí z indexù spotøebi-
telských cen (životních nákladù) 
za domácnosti celkem, zjištìných 
Èeským statistickým úøadem. 

  Základní výmìry a procentní 
výmìry vyplácených dùchodù 
se zvyšují od splátky dùchodu 
splatné v lednu („pravidelný 
termín“).
  Období pro zjišťování rùstu cen se 
stanoví tak, že prvním mìsícem 
tohoto období je kalendáøní 
mìsíc následující po posledním 
kalendáøním mìsíci období pro 
zjišťování rùstu cen použitého 
pøi pøedchozím zvýšení procentní 
výmìry dùchodù, a posledním 
mìsícem tohoto období je srpen 
kalendáøního roku, který o jeden 
rok pøedchází kalendáønímu roku, 
do nìhož spadá termín zvýšení 
dùchodù.
  Základní výmìry vyplácených 
dùchodù se zvyšují tak, aby výše 
základní výmìry dùchodu èinila 9 % 
prùmìrné mzdy.
  Procentní výmìry vyplácených 
dùchodù se zvýší o tolik procent, 
aby u prùmìrného starobního 

dùchodu úhrn èástky zvýšení 
základní výmìry dùchodu a èástky 
zvýšení procentní výmìry dùchodu 
odpovídal zvýšení prùmìrného 
starobního dùchodu stanoveného ve 
výši souètu rùstu cen a jedné tøetiny 
rùstu reálné mzdy.

  Výše prùmìrného starobního dùcho-
du se zjišťuje podle údajù Èeské 
správy sociálního zabezpeèení.
  Zvýšení dùchodù stanoví provádìcí 
právní pøedpis (vyhláška MPSV).

Zásadní škrty
Dne 27. záøí 2012 však nabyla 

úèinnosti úsporná novela zákona 
o dùchodovém pojištìní, a to zákon 
è. 314/2012 Sb., kterým se mìní 
zákon è. 155/1995 Sb., o dùchodovém 
pojištìní, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 
Do § 67 zákona bylo vloženo následující 
ustanovení:

  Pro zvýšení procentní výmìry 
vyplácených dùchodù v období 
od 1. ledna 2013 do 31. prosince 
2015 se však pøi stanovení rùstu 
cen použije jen jedna tøetina 
procentního pøírùstku indexu 
spotøebitelských cen.

Tato novela mìla pak fatální dopad 
na výši valorizací dùchodù hned od 
1. 1. 2013 a dále od 1. 1. 2014.

Je tøeba si uvìdomit, že nižší valorizaci 
prosadila vládní koalice ODS, TOP 09 
a LIDEM. Vláda obhajovala škrty tím, 
že je nutné snížit schodek státního 
rozpoètu. Za tøi roky plánovala uspoøit 
celkem 47,7 miliardy korun. Nižší 
valorizace byla souèástí „balíèku 
úsporných opatøení“. Tehdejší ministr 
fi nancí Miroslav Kalousek z TOP 09 
pøitom pùvodnì navrhoval úplné zmra-
zení rùstu penzí!

6 | KOVÁK èíslo 20/2014 | 24. listopadu | Servis

Valorizace dùchodù 
od 1. ledna 2015



Servis | 24. listopadu | KOVÁK èíslo 20/2014 | 7

Pravidla pro rùst penzí pøitom stejná 
vláda naposledy mìnila rok pøedtím. 
Od roku 2012 skonèila možnost vlády 
pøidávat dùchodcùm pøi valorizaci více, 
než je zákonem stanovené minimum. 

Výsledkem uvedených škrtù bylo, 
že v roce 2013 se dùchody zvedly 
v prùmìru o 137 Kè, v lednu 2014 to pak 
bylo v prùmìru pouhých 45 Kè. 

Èásteèná náprava pravidel
Od souèasné vlády dùchodci oèekávali 

nápravu právní úpravy a náhradu ztrát, 
které sníženými valorizacemi utrpìli. 
Dostalo se jim slibù a na ministerstvu práce 
byla údajnì pøipravována mimoøádná 
valorizace dùchodù v roce 2014, která 
mìla eliminovat vliv zohlednìní pouze 
tøetiny rùstu cen pøi valorizacích od ledna 
2013 a ledna 2014. Zámìry se však kamsi 
vytratily. 

O mimoøádné valorizaci se pøitom 
mluvilo už v minulých letech, a to kvùli 
zvýšení danì z pøidané hodnoty. Nakonec 
k ní vláda nepøikroèila.

Èásteèná náprava valorizaèních pravidel 
nastala pøijetím vyhlášky a zmìnou zákona. 
Dne 30. záøí 2014 byla rozeslána èástka 
88/2014 Sbírky zákonù, která obsahuje 
vyhlášku MPSV è. 208/2014 Sb., 
o výši všeobecného vymìøovacího zákla-
du za rok 2013, pøepoèítacího koefi cientu 
pro úpravu všeobecného vymìøovacího 
základu za rok 2013, redukèních hranic 
pro stanovení výpoètového základu pro 
rok 2015 a základní výmìry dùchodu 
stanovené pro rok 2015 a o zvýšení 
dùchodù v roce 2015. Zvýšení dùchodù 

je v této vyhlášce upraveno v následujícím 
ustanovení:

§ 4 odst. 1
Zvýšení dùchodù v roce 2015

Dùchody starobní, invalidní, vdovské, 
vdovecké a sirotèí pøiznané pøed 
1. lednem 2015 se zvyšují od splátky 
dùchodu splatné po 31. prosinci 2014 
tak, že 

a) základní výmìra dùchodu se zvyšuje 
o 60 Kè mìsíènì, 

b) procentní výmìra dùchodu se zvyšuje 
o 1,6 % procentní výmìry dùchodu, 
která náleží ke dni, od nìhož se procentní 
výmìra zvyšuje.

Aby mohl být vydán výše uvedený 
provádìcí pøedpis, muselo nejprve 
pøedcházet pøijetí a vydání novely zákona 
o dùchodovém pojištìní. Tato novela vyšla 
pod è. 183/2014 Sb. Týká se § 67 zákona, 
ve kterém je uveden postup valorizace 
dùchodù. Novela zrušuje tuto vìtu: 

„Pro zvýšení procentní výmìry 
vyplácených dùchodù v období od 
1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se 
však pøi stanovení rùstu cen podle vìty 
první použije jen jedna tøetina procentního 
pøírùstku indexu spotøebitelských cen.“

Zdánlivì se jedná o nápravu úspor na 
dùchodech, které zavedla do zákona 
bývalá vláda. Je však tøeba si uvìdomit, 
že tyto zásadní úspory byly na poživatelích 
dùchodù v roce 2013 a v roce 2014 
již provedeny, a ruší se tedy jen pro rok 
2015. Od roku 2016 podle platných 
pøedpisù se bude valorizace dùchodù 
odvíjet od celého rùstu cen a tøetiny rùstu 
mezd.

Jako èásteèná náhrada ztrát, které 
dùchodci utrpìli v roce 2013 a 2014, 
bude dle uveøejnìné vyhlášky valorizace, 
která bude èinit cca 200 Kè u prùmìrného 
dùchodu. Tato èástka je výsledkem 

politických jednání a mùže u bìžného 
poživatele dùchodu vzbudit dojem, že pøi 
obdobném vývoji cen a mezd v dalších 
letech budou dùchody valorizovány 
podobnou èástkou.

Po mìsíce medializovaná èástka 
zvýšení 200 Kè u prùmìrného dùchodu 
od 1. 1. 2015 však bohužel vyplývá 
pouze z pøechodného ustanovení novely 
zákona.

Pøechodné ustanovení
Pøi zvýšení dùchodù od splátky dùchodu 

splatné v lednu 2015 se procentní 
výmìry vyplácených dùchodù zvýší 
o tolik procent zaokrouhlených s pøesností 
na jedno desetinné místo nahoru, 
aby u prùmìrného starobního dùchodu 
úhrn èástky zvýšení základní výmìry 
dùchodu a èástky zvýšení procentní 
výmìry dùchodu èinil 1,8 %, pokud by 
zvýšení procentní výmìry vyplácených 
dùchodù stanovené podle § 67 odst. 8 
zákona è. 155/1995 Sb., ve znìní 
úèinném ode dne nabytí úèinnosti tohoto 
zákona, bylo nižší.

Jak vyplývá pøímo ze znìní tohoto 
pøechodného ustanovení novely, týká se 
toto vyšší zvýšení jen a pouze roku 2015!

Kdyby tedy vláda v dalších letech chtìla 
dùchodcùm „pøidat“ opìt o nìco více, 
než vyplývá z výpoètu dle § 67 zákona, 
muselo by nejprve dojít k další novele 
tohoto paragrafu, což by bylo legislativnì 
velmi obtížné, i kdyby k tomu byla urèitá 
politická vùle. Tato možnost je kraj-
nì nepravdìpodobná, a tak v pøípadì 
pokraèování trendu nízkých hodnot 
infl ace v dalších letech mùžeme oèekávat 
i patøiènì nízké hodnoty valorizace 
dùchodù.

Jinými slovy tím, že zákon po poslední 
novelizaci stanovuje v § 67 valorizaci 
v urèené vypoètené výši a neuvádí 
tuto výši jako nejnižší (pøestože to bylo 
souèástí vládního návrhu a odbory tuto 
skuteènost v pøipomínkovém øízení 
kladnì vyzdvihly), neumožní vládì 
od roku 2016 stanovit pøípadnì i vyšší 
zvýšení. Tím má od roku 2016 vláda 
alibi, proè nebude moci ovlivòovat potøe-
by harmonického vývoje dùchodového 
systému, zejména pøimìøený vývoj relace 
prùmìrného dùchodu k prùmìrné mzdì, 
reálné hodnoty dùchodù k reálným 
mzdám. K tomu by byla nutná znovu 
novelizace § 67 zákona. 

Jak si spoèítat valorizovaný dùchod 
od 1. 1. 2015?

Vezmìte svùj aktuální dùchod a ode-
ètìte od nìj èástku 2 340 Kè. Výslednou 
èástku vynásobte èíslem 1,6 a pøipoètìte 
k ní èástku 2 400 Kè. Dostanete tak výši 
dùchodu valorizovaného od lednové 
splátky 2015.

pokraèování na str. 8
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Historie zvyšování dùchodù
Od úèinnosti zákona è. 155/1995 Sb., 

o dùchodovém pojištìní (1. 1. 1996) 
docházelo ke zvyšování dùchodù tak, jak 
je uvedeno v následující tabulce:

Závìrem:
Pro úplnost si uveïme 

platné znìní paragrafu, 
který následuje v zákonì 
o dùchodovém pojištìní 

po § 67, kterým se pøíspìvek zaobíral. 
Možná nìkteré z vás potìší.

§ 67a
Procentní výmìra vypláceného dù-

chodu se zvyšuje o 2 000 Kè mìsíènì 
ode dne, kdy poživatel dùchodu 
dosáhl vìku 100 let. 

Pøipravila Ing. Marcela Høíbalová,
úsek odborové politiky OS KOVO

Výše popsaná skuteè-
nost se poslední dobou 
šíøí jako ebola. Zamìst-

nanci žijí ve strachu, že pøijdou o práci. 
Bojí se vystoupit se svými problémy. Ne-
znalost zákonù neomlouvá. To by øekl po-
licista pøi silnièní kontrole. A stejnì to platí 
pro zamìstnavatele i pro zamìstnance.

Na stranì jedné máme v Zákoníku práce 
(dále ZP) v § 101 odstavci 1: Zamìstnavatel 
je povinen zajistit BOZP zamìstnancù pøi 
práci s ohledem na rizika možného ohro-
žení jejich života a zdraví, která se týkají 
výkonu práce (dále jen „rizika“).

Dále v § 102 ZP v odstavci 1: Zamìstna-
vatel je povinen vytváøet bezpeèné a zdra-
ví neohrožující pracovní prostøedí a pra-
covní podmínky vhodnou organizací BOZP 
a pøijímáním opatøení k pøedcházení rizikùm.

Na stranì druhé máme v ZP § 106, 
v odstavci 3 psáno: Zamìstnanec má 
právo a povinnost podílet se na vytvá-
øení bezpeèného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostøedí, a to zejména uplat-
òováním stanovených a zamìstnavatelem 
pøijatých opatøení a svou úèastí na øešení 
otázek BOZP.

Dále v § 108 ZP v odstavci 1: Zamìst-
nanci nesmìjí být zbaveni práva úèastnit 
se na øešení otázek souvisejících s BOZP 
prostøednictvím odborové organizace 
a zástupce pro oblast BOZP.

Výše uvedené paragrafy jsou základ-
ním kamenem pro NV è. 361/2007 Sb. 
ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve kterém 
jsou napøíklad uvedeny bližší hygienic-
ké požadavky na prostory pracovištì. 
Zde v § 49 odstavci 4: Pracovní místo, 

u nìhož je záklaní pracovní poloha tr-
vale vstoje a nevyžaduje se trvalé sledo-
vání chodu zaøízení, musí být, pokud 
to umožòuje technologie a prostorové 
podmínky, vybaveno pro krátkodobý 
odpoèinek vsedì. Pracovní místo, na 
nìmž je zvýšena pracovní rovina, se vyba-
vuje pracovním sedadlem s výškou sedá-
ku odpovídající výšce pracovní roviny nad 
podlahou a zrakové nároènosti pøi práci. 
Musí být vybaveno opìrou pro dolní kon-
èetiny.

Bylo-li zde místo po nìkolik desítek let 
pro starou židli, je zde i dnes místo pro 
novou ergonomickou židli, která poskytu-
je sedícímu vyšší komfort a svým tvarem 
snižuje zátìž zádových svalù. Souèasnì se 
snižuje i únava a zároveò se zvyšuje pro-
duktivita práce.

Obecná promlèecí lhùta je 
podle obèanského zákoní-

ku tøíletá a poèíná bìžet ode dne, kdy právo 
mohlo být uplatnìno poprvé. Úpravu na-

jdete v obèanském zákoníku § 629 a násl., 
což platí i pro podání vámi zmínìné žaloby.

Zamìstnavatel nám sebral židle

Promlèecí lhùta u rozúètování služeb

Na slovíèko s bezpeèákem | Petr Dalecký, specialista BOZP, Regionální pracovištì OS KOVO Hradec Králové

Bydlení | JUDr. Iveta Golasová, poradkynì Sdružení nájemníkù ÈR (SON) v Praze

Pracuji ve strojní montáži. Firma založená pøed více než padesáti lety patøila ke svìtové špièce. 
V posledním desetiletí zmìnila nìkolikrát majitele. Každý nový zamìstnavatel si do fi rmy pøináší svá speci-
fi ka. Tento poslední nám sebral židle, které sice pamatují první let na Mìsíc, ale bylo si u mašiny kam sed-
nout. Má právo zamìstnavatel takto jednat? Milan D., Dobruška

Dovolil bych se zeptat, jaká je promlèecí doba pro žalobu na provedené rozúètování služeb. Rozúètování 
bylo reklamováno, reklamace odmítnuta jako bezpøedmìtná. Dokdy je nutno podat žalobu? Jiøí V., Vyškov

Mìsíc 
zvýšení

Zvýšení Základní výmì-
ra dùchodù 
po zvýšení

Celkové
navýšení

procentní výmìry základní
výmìrystarodùchodcù novodùchodcù

srpen 1997 8 % 8 % 200 Kè 1 260 Kè 10,5 %
èervenec 1998 9 % 5 % 50 Kè 1 310 Kè 7,3 %

srpen 1999 7,5 % 5 % 1 310 Kè 5,3 %

prosinec 2000 9 % 5 % 1 310 Kè 6,0 %
prosinec 2001 11 % 8 % 1 310 Kè 7,8 %
leden 2003 4,0 % 3,8 % 1 310 Kè 3,2 %
leden 2004 2,5 % 2,5 % 1 310 Kè 2,1 %
leden 2005 5,4 % 5,4 % 90 Kè 1 400 Kè 5,7 %
leden 2006 6,0 % 4,0 % 70 Kè 1 470 Kè 5,0 %
leden 2007 6,6 % 5,6 % 100 Kè 1 570 Kè 6,2 %
leden 2008 3,0 % 3,0 % 130 Kè 1 700 Kè 4,0 %
srpen 2008 470 Kè 2 170 Kè 5,1 %
leden 2009 4,4 % 4,4 % 2 170 Kè 3,5 %
leden 2011 3,9 % 3,9 % 60 Kè 2 230 Kè 3,7 %
leden 2012 1,6 % 1,6 % 40 Kè 2 270 Kè 1,7 %
leden 2013 0,9 % 0,9 % 60 Kè 2 330 Kè 1,3 %
leden 2014 0,4 % 0,4 % 10 Kè 2 340 Kè 0,4 %
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V Praze se od 6. listopadu  konal  tøíden-
ní mezinárodní semináø, kterého se zúèast-
nili  odboráøi  z OS KOVO, rakouských 
odborù  PRO–GE a nìmecké odborové  
IG Metall. Pozváni byli i slovenští kole-
gové, vzhledem k naléhavým domácím 
událostem nakonec s politováním odøek-
li.  Semináø se zabýval formami fungování 
a metodami práce zúèastnìných odbo-
rových svazù. Cílem bylo jednak prohloubit
vzájemné poznání, tak také podpoøit
výmìnu obecnì použitelných zkušeností.  
Na semináøi tak odboráøi ze tøí sousedních 
státù probírali takové aspekty fungování 
odborù, jako jsou èlenství v odborech, 
zpùsoby získávání a evidence èlenù, výbìru 
èlenských pøíspìvkù a jejich evidence, jak 
odbory pùsobí v podnicích a jaké tam mají 
pravomoci, èi jak fi nanènì zabezpeèují 
servis, který poskytují svým èlenùm. Hovo-
øilo se mj. o zapojení dùchodcù èi o tom, 
jakým zpùsobem platí èlenské pøíspìvky 
ženy na mateøské dovolené, vojáci základ-
ní služby èi studenti. Od rakouských
a nìmeckých odboráøù pøitom zaznìlo, 
že dùchodci jsou dùležitou souèástí jejich 
èlenské základny, a to nejen kvùli svým 
zkušenostem, ale i proto, že zvyšují váhu 
odborových organizací ve spoleènosti. 
Snaží se proto, aby èleny zùstali co nej-
déle. Ze stejného dùvodu se snaží získávat 
zpìt i ty, kdo z nìjakého dùvodu odbory 
opustili. Rozebíralo se pùsobení mladých 
v odborech, v jakém vìku pøecházejí do 
øad dospìlých. Živá diskuse byla o tom, 
jak se odborové organizace podílejí na 
sociálním dialogu, èi co pøináší fúzování 
odborových svazù z rùzných branží,
i o øadì dalších témat. Výsledky výmìny 
informací byly zapracovány do shrnu-
jícího dokumentu, který by mìl pomáhat 
pøi dalším vzájemném poznávání a pøed-
nesené zkušenosti by mìly být i pøípad-
nou inspirací pro další práci. Za hostitelský 
OS KOVO se semináøe, který se konal ve 
spolupráci s nìmeckou nadací Friedricha 
Eberta, úèastnili zejména pøedstavitelé 
z jednotlivých regionálních pracovišť, je-
jichž úkolem bude, získané poznatky 
pøedávat dále do èlenské základny. Zástup-
cù zúèastnìných svazù jsme se po semináøi 

zeptali na jejich hodno-
cení. Michael Knuth 
z IG Metall Kováku mj. 
sdìlil: „Myslím si, že 
je velmi dùležité, když 
spolu na mezinárodní 
úrovni hovoøíme o tom, 
jak organizujeme práci 

v odborech. Nejdùležitìjším bodem mezi-
národní spolupráce je samozøejmì do-
mlouvání rùzných spoleèných politických 
cílù, ale stejnì dùležité je tøeba hovoøit 

i o záležitostech každodenního života 
odborù, protože bez fungující organizace, 
bez èlenù, kteøí platí pøíspìvky, by naše 
svazy prostì nemohly existovat. A proto 

považuji za velmi dùležité, že spolu di-
skutujeme i o takových tématech, jak se 
získávají noví èlenové, jak se o nì peèuje, 
jaké služby se jim poskytují èi jak se s nimi 
vede dialog. To jsou mimoøádnì dùležitá 
témata.  Nejde tady jen o to, že se lépe 
navzájem poznáme, ale že se mùžeme 
i jeden od druhého i mnohému nauèit. 
Ve všech zemích vznikají rùzné dobré 
myšlenky, které mohou být zajímavé i pro 
jiné státy.“ Za rakouské odbory PRO–GE, 
které do Prahy vyslaly tøíèlennou delega-
ci, odpovìdìl Horst Stieber: „Vždycky 

je zajímavé, když máte 
šanci vidìt, jak to dìlají 
jinde. Jestli to èi ono je 
lepší nebo horší než u vás 
doma, to je samozøejmì 
vìc vyhodnocení, ale už 
jen samotné poznání 
je velkým pøínosem. 

Pro mne osobnì by bylo velice zajímavé 
se dovìdìt, jaký cíl sledují ostatní úèast-
níci tohoto semináøe. Zcela urèitì to je 
snaha získat informace, jak to dìlají ti 
druzí.  Nemìlo by však zùstat jen u toho, 
myslím si, že by nám všem mìlo jít o víc. 
O to, aby se dobré zkušenosti tìch 
druhých pøevádìly také do praxe. Tady 
si myslím, že existují pøinejmenším 
ještì rezervy. Nesmíme s využitím toho, 
co jsme naèerpali, otálet. Doba i cíle se totiž 
rychle mìní a mìní se logicky i metody
jejich dosažení. To, co bylo ještì vèera 
výborný vzor, mùže být už zítra pøekonané. 
Myslím si proto, že pøínos podobných 
semináøù je tøeba hodnotit podle toho, 
jak rychle se bude daøit získané poznatky 

a dobré zkušenosti pøevádìt do každo-
denní praxe.“  

Za hostitelský OS KOVO nám místopøed-
seda Jaromír Endlicher po semináøi øekl: 

„Ze semináøe mám dobrý pocit. Úèastníci 
jak z OS KOVO (zástupci RP OS KOVO), 
tak i zástupci z PRO–GE a IGM velice živì 
a aktivnì k jednotlivým blokùm diskutovali 
a ujasòovali si detaily. Myslím, že semináø 
splnil cíl, který jsme oèekávali – vyjasnit 
si rozdílnosti struktur mezi jednotlivými 
svazy, evidenci èlenù, výbìr èlenských 
pøíspìvkù atd. Nìkdo se mùže ptát: 
Proè tam byli zástupci RP OS KOVO? Dùvo-
dem byla snaha, aby úèastníci semináøe 
umìli v regionech odpovídat na dotazy 
a vysvìtlovat rozdílnosti. Kdo jiný by to 
mìl dìlat než ti, kteøí poskytují servis, 
a to jsou regionální pracovištì.

Na základì diskuse a nastolených 
dalších témat, která zaznìla na tomto 
semináøi, bychom chtìli požádat Na-
daci Friedricha Ebberta o spolufi nan-
cování dalších dvou semináøù v roce 
2015. Jeden na téma porovnání pùsob-
nosti, pravomocí a zodpovìdnosti pod-
nikových rad v Rakousku, Nìmecku 
a odborových organizací v ÈR a druhý na 
téma o práci s mladými v uèilištích a pøi 
nástupu do podniku. Na semináøi vyslovil 
zástupce nadace pøedbìžný souhlas.

Jedinou nepøíjemností na celém semináøi 
byla skuteènost, že kolegové ze Slovenska 
se na poslední chvíli omluvili a nemohli jsme 
tak porovnat a vysvìtlit si nìkteré rozdíl-
nosti, ke kterým na Slovensku za témìø 
20 let samostatné èinnosti dospìli.“

Èas samozøejmì ukáže, jak se podaøí 
na semináøi získané podnìty zhodnotit 
v samotné praxi. Faktem je, že podklady 
poskytl skuteènì kvalitní.

(text a foto: fav)

Mezinárodnì o fungování odborù

Semináø v Praze 
zahájil a uvádìl 
místopøedseda 
OS KOVO 
Jaromír Endlicher
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V jihomoravském Blansku se v sobotu 
15. listopadu uskuteènil už 5. roèník bow-
lingového turnaje o pohár místopøedsedy 
OS KOVO Jaromíra Endlichera. Samotný 
donátor poháru se tentokrát z rodin-
ných dùvodù nemohl turnaje osobnì 
zúèastnit, to však bylo jedinou 
vadou na kráse bezvadnì pøi-
pravené akce. Organizátoøi
v èele s Jiøím Bednáøem z Mi-
nervy Boskovice také sklízeli 
bìhem turnaje zasloužený dík. 

Samotného turnaje se zúèast-
nilo osm družstev, vèetnì týmu 
VIP, složeného z pøítomných funk-
cionáøù OS KOVO. Soutìžící ženy 
mìly samozøejmì stanoven pøísluš-
ný handicap, aby šance všech sou-
tìžících byly naprosto vyrovnané. 
Soutìž také byla velice napínavá, 
mezi favority bylo nejasno vlast-
nì až do samého konce. Hrálo se 
systémem každý s každým a turnaj se tak 
protáhl na více než tøi hodiny.

Na jeho konci bylo jasné: místopøedse-
da OS KOVO Jaromír Endlicher nebude 
muset splnit svùj slib, že pokud putovní 
pohár nìjaký tým získá potøetí, obstará 
nový. Tato možnost mohla nastat v pøí-

padì vítìzství týmu Minervy Boskovice, 
která turnaj vyhrála už dvakrát. Loni ji ale 
o trvalý zisk poháru pøipravilo družstvo 
Královopolské Brno. Letos si nakonec 

palmu vítìzství a tím i možnost roèní-
ho držení poháru vybojovalo družstvo 

TOS Kuøim. Minerva Boskovice 
obsadila místo druhé. Tìšit ji 
mùže ale to, že v koneèném 
souètu letos skonèila pøed 
loòskými vítìzi z Královopol-

ské Brno. Ti se letos umístili 
tøetí. Ani v Královopolské ne-

musejí být smutní: kromì bronzu 
dosáhli i toho, že Alena Slaninová 

z tohoto týmu byla vyhlášena nej-
lepší hráèkou a Roman Souèek pak 
nejlepším hráèem turnaje. Ceny 
tentokrát pøedávali zmocnìnec ji-

homoravského Krajského sdružení 
OS KOVO Jaromír Machala a vedoucí 
RP v Brnì Jiøí Grim. Ocenìna byla všech-
na zúèastnìná družstva, protože i když 
turnaj mìl samozøejmì své vítìze, jeho 
hlavní heslo podobnì jako u olympiád 
zní, že nejdùležitìjší ze všeho je se po-
dobné skvìlé akce zúèastnit. A dokázat 

tak, že Kováci jsou i dobrými sportovci 
a umìjí se i výbornì bavit. Cenu obdržel 
i tým VIP, který skonèil na sedmém mís-
tì a porušil tak tradici svého umístìní na 
místì posledním… A co øíkali vítìzové? 
Èlen týmu TOS Kuøim Jiøí Vítek Kováku 
na pøíslušnou otázku odpovìdìl: „Pocit 
je to vynikající. Mìli jsme tady tento tý-
den náš podnikový turnaj a na nìm jsme 
moc neuspìli, ale dnes to bylo úžasné! 
Pøíští rok, pokud budeme zdraví a stá-
le ještì zamìstnaní v TOS Kuøim, urèitì 
s pøedsedou naší ZO OS KOVO rádi zno-
vu pøijedeme a budeme chtít samozøejmì 
pohár obhájit.“ K jeho slovùm lze už jen 
dodat, že znovu chtìjí pøijet všichni, kdo 
se 5. roèníku turnaje v Blansku zúèastnili.

Text a foto: fav

Advent je pojmenování odvozené z la-
tinského slova adventus, což znamená 
pøíchod. S adventem pøichází oèekávání 
velkého køesťanského svátku – narození 
Ježíše Krista, narození Pánì. Advent zaèí-
ná vždy v nedìli, která je nejblíž svátku 
sv. Ondøeje. Døíve to byla doba postní, 
kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec 
a zpìv. V posledních dvou stoletích nabý-
vá na dùležitosti materiální pøíprava Vá-
noc – kupování vánoèních dárkù, peèení 
cukroví, úklid a výzdoba domovù.

Tradièním symbolem adventu je advent-
ní vìnec, který má v rùzných oblastech rùz-
nou podobu, v Èeské republice (a v katolic-
kých zemích) nejèastìji se ètyømi svíèkami. 
Tradice zapalování svíèek na vìncích pøímo 
vychází ze židovské tradice zapalování 
osmi svící o svátcích zvaných Chanuka.

Jednotlivé adventní nedìle se oznaèu-
jí také jako železná, bronzová, støíbrná 
a zlatá. Oznaèení želená nedìle je umì-
lé, v lidovém podání se tradovala pouze 
bronzová, støíbrná a zlatá.

Adventní nedìle:
Železná nedìle 30. 11.
Na první adventní nedìli zapalujeme 

první fi alovou svíèku, tzv. svíci proro-

kù. Tato svíèka je památkou na proroky, 
kteøí pøedpovìdìli narození Ježíše Krista.
Bronzová nedìle 7. 12.

Na druhou adventní nedìli 
zapalujeme druhou fi alovou 
svíèku, tzv. betlémskou, 
která reprezentuje lásku 
a pøedstavuje Ježíškovy 
jeslièky.
Støíbrná nedìle 14. 12.

Na tøetí adventní nedìli 
zapalujeme rùžovou svíci, 
tzv. pastýøskou, která vyjadøu-
je radost z toho, že postní obdo-
bí je témìø u konce a adventní období 
získává slavnostnìjší ráz.
Zlatá nedìle 21. 12. 

Na ètvrtou adventní nedìli zapalujeme 
poslední fi alovou svíèku, tzv. andìlskou, 
která pøedstavuje mír a pokoj. Ètvrtá ad-
ventní nedìle mùže pøipadnout na Štìdrý 
den. Konec adventu pak pøedstavuje zá-
pad slunce Štìdrého veèera.  Vánoèní svát-
ky zaèínají Slavností narození Pánì neboli 
Božím hodem vánoèním, 25. prosince.

Jak si vyrobit adventní vìnec
Co budete potøebovat: polystyrenový 

nebo slámový kruh, zelený vázací drát, 

který se prodává v kvìtináøství, menší vìt-
vièky jehliènanù (vyplatí se jedlové, které 
dlouho vydrží, tis, støíbrný smrk – pozor 
píchá), 4 svíèky s kovovými podstavci, dá 
se koupit v kvìtináøství, 4 mašle navázané 

na vázacím drátu, usušená koleèka 
citronu, pomeranèe, jablíèka, 

skoøici celou, šišky, perníèky, 
cukr kostky, badyán a umì-
lé ozdoby – záleží na vaší 
fantazii, nùžky, kleštì na 
štípání drátu, tavná pisto-
le nebo lepidlo vteøinové.

Postup:
Nejprve pøipevníme vìt-

vièky jehliènanù kolem celého 
kruhu tak, abychom ho celý za-

kryli s pomocí drátu.
Dále umístíme do vìnce ètyøi držáky se 

svíèkami. 
Pomocí tavné pistole nebo lepidla pøi-

pevòujeme sušená koleèka citronu pome-
ranèe, jablíèka celé skoøice, šišky, perníèky 
a jiných ozdùbek na vìnec podle vlastní 
fantazie.

Každou nedìli zapálíme jednu svíèku na 
adventním vìnci.

Tímto také pøipomínáme, že v Kováku 
è. 21 pøineseme slíbenou vánoèní pøílohu 
a v ní budeme pokraèovat i v praktických 
radách, jak si vyrobit vánoèní svícen.

(mn)

Vítìzný tým bìhem pøedávání cen

Pohár putoval do Kuøimi

Pøichází opìt adventní èas

�
�

�
�

O tento pohár se bude bojovat i v pøíštím roce
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Už víte 
proč kupovat

Nový předplatitel od nás dostane
bonus – zdarma jednu ze
dvou publikací nakladatelství
Sondy. Tato výhoda se vztahuje i na
ty, kteří navýší počet předplacených
výtisků proti roku 2014.

za stejnou cenu i v roce 2015?
DOČTETE SE:
�� Na co máte nárok v zaměstnání

� Jak bránit svoje zájmy
� Jak přesvědčit šéfa argumenty

� Jak správně použít pracovní právo 
Tento prestižní celostátní odborový magazín je určený nejen pro každého odboráře!
Dvanáctkrát za rok se k vám opět dostanou informace, které opravdu jinde nenajdete!
V Právním servisu a v Paragrafech do kapsy najdete konkrétní odpovědi na své otázky. Přednostně se zaměříme na změny,
které přinese legislativa nejen v pracovním právu.
Jako předplatitelé získáte 15% slevu na produkci nakladatelství SONDY a 20% slevu na inzerci v magazínu Sondy Revue!
Těšíme se, že budete s obsahem magazínu Sondy Revue spokojeni i v roce 2015, protože jen informovaný a sebevědomý
zaměstnanec ví, jak má hájit svá práva!

0OBJEDNACÍ LÍSTEK
Počet výtisků:

Předplacené výtisky dodávejte na adresu:

Číslo účtu:

IČO, DIČ:

Jméno objednávajícího a telefon:

Datum a podpis předplatitele:
(u organizace i razítko)

REVUE SONDY předplácím na: 

Žádám o zaslání: � faktury� složenky

� 1. pololetí 2015 (270 Kč)� rok 2015 (540 Kč)

Vybranou publikaci
společně s objednávkou
nového předplatného
zašlete na adresu 
sondy-odbyt@cmkos.cz
nebo objednejte
telefonicky na čísle
234 462 319,
kde obdržíte i bližší
informace.

Ostatní knižní produkci
nakladatelství Sondy
najdete v e-shopu na
www.e-sondy.cz

Nový občanský zákoník
a pracovní právo 
s praktickým výkladem 
pro širokou veřejnost

Nový občanský zákoník
s podrobným výkladem
vybraných ustanovení

nebo

http://www.e-sondy.cz/
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Správné znìní tajenky z èísla 18: Autor Fráòa Šrámek se narodil v mìsteèku Sobotka. Správnì luštila a štìstí pøi losování mìla 
Vanda Fukalová z Karviné – Nové Mìsto. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. 
Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 9. a 23. prosince). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do
3. prosince na doruèovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


